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stat francès: 250 MW. Alemanya:
14.609 MW. Dues xifres que il·lustren la diferència entre dos països
pel que fa a l’aprofitament energètic de la força del vent. Estat francès: 16,6
MW. Alemanya: 278 MW.
Aquestes són les xifres dels dos països
esmentats pel que fa a l’aprofitament de
l’energia solar amb tecnologia fotovoltaica
per a la producció d’electricitat. I encara
dues xifres més pel que fa a l’aprofitament
de l’energia solar tèrmica per a l’escalfament d’aigua: Estat francès: 670.000 m2,
Alemanya: 4.715.000 m2.
Aquestes xifres, de l’any 2003, tretes de
la revista Systémes Solaires, podrien restar
sense cap comentari si no fos pel fet que algunes associacions que reclamen la protecció estètica dels nostres paisatges amb
arguments que daten de començament del
segle xx, quan l’ecologia no rimava més
que amb la «bonica natura, obra del Creador» defensada «contra el progrés», i algunes personalitats notables desembarcades intactes del segle xix, no haguessin decidit des de fa mesos lliurar un combat
contra l’emplaçament de nous aerogeneradors (Le Monde, 26-06-2004). Penseu
doncs senyores i senyors que és «França
qui és assassinada». Una veritable moda,
un combat que federa els grans cacics de
tota França i els de l’estètica. Els mateixos,
ho hem constatat força vegades tot reconstruint les seves històries, que sovint s’han
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revoltat contra la nuclear. Quan es tracta de
l’eòlica, molts ecologistes demostren ser
com un penell, una rosa dels vents que gira segons com bufa el vent.
Els arguments? «No és gens bonic, fa
malbé els paisatges». Bé, i les torres de les
línies d’alta tensió? I les torres de refrigeració de les centrals nuclears? I les fàbriques, són boniques? I després, a més a
més, la bellesa es discuteix en un marc on
el paisatge és totalment antròpic (humanitzat). Altres, i en un altre indret, amb arguments semblants s’oposen als captadors solars a les teulades amb el mateix tipus de raonaments: no són gens bonics,
no respecten la unitat arquitectònica.
En nom de la tradició protectora del paisatge, una ideologia que s’arrela en un segle i mig de defensa de la «natura decorativa», i que menysprea els altres problemes ecològics, en nom de batalles polítiques i batalles de campanar que serveixen
per fer o per refer virginitats, centenars
d’associacions que es reclamen protectores de la natura i de l’entorn es llencen a
una batalla contra l’energia eòlica en nom
de l’estètica. Com si en alguna regió hi romangués encara cap paisatge com els
d’«abans». Fins i tot rebutgen l’energia eòlica quan es proposa posar els aèreogeneradors mar endins, sempre en nom de la
protecció dels paisatges.
Aleshores, tot els qui, des de fa lustres,
fan befa dels ecologistes i dels protectors
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L’ecoloegoisme està en el vent
de la natura, se’n foten i la gent d’EDF
(Electricité de France) es pixa de riure: caldria saber què és el que voleu. Ni nuclear,
ni captadors solars, ni aerogeneradors…?
Hem de tornar a les espelmes, com aconsellaven irònicament des de fa temps els
fanàtics del tot nuclear i de l’EPR? Fer el ridícul ja no mata, és cert, però no és menys
cert que contribueix al desprestigi.
Vet ací, com per altres instal·lacions
una part de l’ecologisme i del «proteccionisme» s’instal·la palplantat en l’ecoloegoisme. Cal eliminar els abocadors municipals? Així doncs, incinerar (tot produint
calor)? Si, però no pas a casa nostra o al
nostre municipi, sinó lluny, més lluny. Cal
fer un desviament per preservar la tranquil·litat d’una població o del centre de la
ciutat? Si, però no pas en el meu terreny,
no pas darrere casa meva. Calen fàbriques per crear llocs de treball? Si, però no
pas al nostre municipi, sinó al del costat.
Seguint aquesta lògica fins i tot els que
reclamen la protecció dels óssos, no dubtaran pas a reclamar autopistes per poder
anar-los a visitar. Cal limitar la pol·lució de
l’automòbil? Per descomptat, és urgent,
la nostra salut i la del planeta estan en
joc. Quèeee? El meu cotxe? Que és massa
gran? Que el faig servir massa a ciutat?
Però, senyor, jo en tinc necessitat, són els
altres els qui exageren . . .
En front les grans associacions de protecció que batallen coherentment i global-

ment per una altra lògica del desenvolupament, es multipliquen els comitès de
noms desconeguts i altres associacions
fantasmes nodrides en l’ecoloegoisme,
que corren en socors de tot allò que hi pugui haver per atiar el foc en matèria de protecció. El nostre correu, des de fa un any,
està desbordat amb els seus planys i les
seves recriminacions.
Tinc por que tots plegats esdevinguem,
més o menys, de forma lenta però segura,
ecoloegoistes i cal que els periodistes especialitzats no caiguin en aquest parany.
Pel que fa a l’energia eòlica, molts ecologistes demostren ser com un penell.
(Traducció del francès: Josep Puig i Boix.)

ho de forma que aquests recursos no
s’esgotin i puguin passar a les generacions que vindran. Aquest dret és el que
empara al municipi de la Morera de Montsant i al seu Ajuntament per realitzar una
valoració del vent i poder decidir si es pot
aprofitar per generar l’energia que necessiten i fer-ne una activitat econòmica local
que els beneficiï. I aquest dret ha estat reiteradament vulnerat, primer l’agost de
2002 i després el juliol de 2004.»
El més greu de tot plegat –s’afegeix a

la revista– «és que aquesta mena d’accions són fomentades i/o induïdes per
persones que s’emparen sota plataformes de diversa denominació (fins i tot
s’arriben a dir defensores del patrimoni
natural), però que mai no s’han atrevit a
reivindicar a cara descoberta aquests
vandàlics fets, cosa que seria el normal si
aquestes accions fossin en realitat accions de resistència i/o de defensa ecològica. Aquest simple fet ja demostra que
no defensen cap mena de patrimoni, ni
natural, ni cultural. Més aviat fa la flaire
que són persones que l’únic servei que
fan és impedir que a Catalunya neixi i
creixi un model energètic modern, net,
renovable i eficient, que vagi substituint
l’actual i obsolet model energètic depenent dels combustibles fòssils i nuclears,
brut, ineficient i no renovable».
L’Ajuntament de la Morera de Montsant va presentar la seva corresponent
denúncia dels fets. Actualment, i sortosament, s’ha pogut tornar a instal·lar el
mesurador i ben aviat se’n tindrà els resultats, que permetran la construcció
d’aquest petit parc eòlic.

VANDALISME ANTIEÒLIC:

El cas de la Morera de Montsant
finals de juliol del 2004 (la nit del
divendres 23 al dissabte 24) va ocórrer un nou acte de vandalisme antieòlic a Catalunya. El darrer dels molts
que han tingut lloc al nostre país, sense
que les autoritats ni les forces polítiques
parlamentàries no s’hi hagin immutat
massa. Unes persones, degudament emparades per aquells que han escampat
tota mena de mentides sobre l’energia
eòlica, van procedir a esbotzar la caixa de
protecció i a robar l’aparell enregistrador
de dades de vent, situat a les afores del
municipi de la Morera de Montsant on
s’enregistraven les mesures de velocitat i
direcció del vent d’un possible emplaçament eòlic per generar electricitat de forma neta i renovable al servei de les persones que sobreviuen en aquell indret.
És la segona vegada que s’atempta
contra aquest petit municipi, els seus habitants i el seu Ajuntament, des que tots
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plegats van decidir explorar la possibilitat
d’instal·lar un petit parc eòlic (3 màquines
eòliques de 750 kW cadascuna). L’aparell
havia estat instal·lat el passat 20 de març
de 2004 amb el suport de tota la població
de la Morera de Montsant i la presència
del director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat i el delegat del
Govern de la Generalitat a Tarragona.
Aquest projecte es va iniciar fa força
temps, a conseqüència del fracàs de diverses propostes d’aprofitar el vent en
aquelles contrades, promogudes per
empreses que van actuar amb molt poca
transparència i amb tripijocs emparats
des del govern de CiU.
«És un dret bàsic de qualsevol col·lectivitat humana –s’afirma al número 27 de
la revista Vents del Món, que edita el Grup
de Científics i Tècnics per un Futur No
Nuclear– aprofitar els recursos naturals
que es manifesten en el seu territori i fer-
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